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DIE CHRONIK DES MARX FAUT UND MELCHIOR KLEIN 
(Faut Márk és Klein Menyhért krónikája) 1526-1616, Hrsg. József László Kovács, 
Sopron-Eisenstadt, Soproni Levéltár-Amt der Burgenländischen Landesregierung, 
1995, 175 1. (Sopron Város Történeti Forrásai: Quellen zur Geschichte der Stadt 
Ödenburg, C sorozat, 1 = Burgenländische Forschungen, Sonderband 17). 

Akár csodálkozhatunk is a kötet kézbevé
telekor, hogy a magyar városok között bi
zonnyal a leginkább feldolgozott múlttal 
rendelkező Sopronnak van még olyan kró
nikája, mégpedig a Mohács utáni mozgal
mas időkből, amely mindeddig kiadatlan 
maradt. Annál is inkább jogos ez, mert az 
idén 65. születésnapját ünneplő Kovács Jó
zsef László, mint ezt magam is tanúsítha
tom, egyetemista kora óta foglalkozik a kéz
irattal, és annak átírása már évtizedek óta 
hever íróasztala fiókjában. Örömmel nyug
tázzuk tehát, hogy Burgenland tartomány és 
számos hazai alapítvány segítségével végre 
megjelenhetett az edíció. 

Faut Márk idős korában, 1610-ben kezdte 
meg a krónika írását, a régebbi évek esemé
nyeit illetően (1526-ig megy vissza) saját 
emlékein kívül szóbeli és feltehetően más 
írásos információkra támaszkodott. Utolsó 
feljegyzései 1616-ra vonatkoznak, a követ
kező évben, tél végén vagy kora tavasszal 
halhatott meg. Krónikája elsősorban a sop
roni városi tanácsos, városbíró, országgyű
lési követ szemszögéből készült, minden 
más országos vagy európai vonatkozású 
adat, esemény akkor nyer említést, ha az 
valamiképpen összefüggésbe hozható Sop
ronnal. Ilyen persze szép számmal akad, 
Sopron akkor a megmaradt királyi ország
résznek fontos tényezője volt. Ennek a vi
szonylag széles látókörű, művelt férfiúnak 
halála után, akinek humanista voltát sűrűn 

hangsúlyozza, bár alig bizonyítja a beveze
tés (attól még nem „humanista" valaki, ha 
latin szavakat használ és lutheránus lévén 
nem kedveli a katolikus papokat!), a Lipcsé
ből Sopronba áttelepült (1577) Klein Már
ton, a város német iskolamesterének gondo
zásába került a krónika kézirata. Míg Faut 
történeti visszatekintése arra utal, hogy ö 
nem egyszerűen saját életének említésre 
méltó eseményeit kívánta rögzíteni, hanem 
a visszapillantó részekben a nála idősebbek 
emlékeit használta fel, talán az emlékezők
kel íratta meg (ezek a részek az OSZK-ban 
őrzött kéziratban nem Faut kezétől származ
nak), addig a Faut munkáját folytató és kie
gészíthető Klein inkább csak a maga által 
tapasztalt mindennapi eseményekről (ter
més, időjárás, tűzesetek, hadi események, 
járványok) ad hírt. Az eleve szélesebb látó
szögű Faúrtól származó részekben számos 
egyéni reflexiót, moralizáló megjegyzést is 
találunk. 

A kiadásban Klein szövegrészei beillesz
kednek a megfelelő helyekre, de a kurzív 
szedésnek köszönhetően megkülönböztet
hetők. A Faut adatközlőinek tulajdonítható 
visszapillantások csillagok közé (*...**) ke
rültek. Nem világos azonban, hogy egymást 
követő szövegrészeknél (pl. a 40. lapon) 
miért ismétlődik közvetlenül egymást köve
tően ez a jelzés. Két különböző adatközlő 
szövegéről lenne szó? Ez követhető lenne, 
ha ezek a részek különböző kezek írásával 
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készültek volna, de a bevezetőben az áll 
(30), hogy ezen a 3. kéziratlapon egy scrip-
tor dolgozott. Zavaró az is, hogy a Faut vagy 
Klein által javított szavak, akkor is, ha nyil
vánvaló elírásról van szó, a főszövegben, 
hegyes zárójelek között kaptak helyet. Eze
ket a semmi információt nem nyújtó tévesz
téseket fel lehetett volna tüntetni egy jegy
zékben a kötet végén, persze ehhez - leg
alábbis a német szöveget - sorszámozással 
kellett volna ellátni, ami egy „kritikai kia
dás" esetén helyénvaló lenne. A kiadás 
ugyanis a teljes szöveget eredeti nyelven és 
magyar fordításban is közli. A kritikai kia
dás másik tartozéka lenne a személynevek, 
események kommentálása. Érthetetlen, 
hogy Sopron történetének, a reformáció-ko
ri magyar és német irodalomnak olyan kivá
ló ismerője, mint Kovács József László, mi
ért bánik olyan takarékosan és következet
lenül ezekkel az életrajzi, bibliográfiai, his-

Mire ez a recenzió napvilágot lát, addigra 
több esztendő telt el Szakály Ferenc köny
vének megjelenése óta, s a recenzens maga 
sem tudja magának megmagyarázni, hogy a 
rögtön mohón elolvasott műről miért nem 
született meg azonnal az ismertetés avagy a 
bírálat. A szerző mintha maga is félt volna 
attól, hogy munkája ilyen sorsra jut, amikor 
így nyilatkozott: „Tökéletesen tisztában va
gyunk azzal, hogy egy ilyen felépítésű kötet 
könnyen az érdeklődés »senkiföldjére« ke
rülhet. A filológus ... nyilván a burjánzó 
kereskedelemtörténeti, a gazdaság- és társa
dalomtörténész pedig ... a bonyodalmas 
művelődéstörténeti részeket, mindkettő 
esetleg a helyenként helytörténeties megkö-

tóriai információkkal. A 39. lapon fordul elő 
először „Gerengkhl" változatban Simon 
Gerengel soproni prédikátor neve, akit a 
német irodalomtörténet-írás mint mesterdal
nokot is számon tart. Semmit nem tudunk 
meg róla, csak a következő lapon említett 
müve kapja meg a precíz bibliográfiai jegy
zetet. Ugyanezen a lapon szerepel a nürn
bergi Jonas Petrus Musaeus, róla sem tu
dunk meg semmit. A 66. lapon viszont vala
mennyi említett személy megkapja a megfe
lelő kommentárt. Csak arra gondolhatunk, 
hogy a kiadó helytakarékossági szempontja 
köthette meg az editor kezét. A csupán 30 
szót tartalmazó glosszárium soványsága is 
valószínűleg ennek tudható be. A gondos és 
minden személy- és helynévre, eseményre 
kiterjedő mutató viszont nagyban segíti a 
kötet használatát. 

Vizkelety András 

zelítéseket sokallja majd." (31-32.) Nem 
lett teljesen igaza, mert kifogott egy olyan 
irodalomtörténész recenzenst, akit érdeklő
dése sokszor átvitt a történettudomány terü
letére. Ez persze nem jelenti azt, hogy ebben 
a folyóiratban érdemben tudunk foglalkozni 
egy - amint a címből és az idézetből is 
látszik - ennyire interdiszciplináris munka 
történeti vonatkozásaival: ezt a feladatot át
engedjük a szakmailag illetékes orgánumok
nak. 

Mit is tartalmaz tehát ez a kötet? A cím 
és az alcím tökéletesen fedi a tartalmat: Sza
kály Ferenc valóban a 16. századi Magyar
ország egyik legfontosabb történelmi (mű
velődés-, egyház- és irodalomtörténeti) 
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